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1, 8, 15. и 22. априла 2016: у Га лерији Матице српске, у
оквиру пратећег програма изложбе Једна француска епи
зода Саве Шумановића, одржа на су четири преда вања:
„Последњи пут у Паризу” Весне Буројевић, директора Га
лерије слика „Сава Шумановић” у Шид у; „Модерна слика
жене ‒ откривање људског тела” Јелене Огњановић, ку
стоса изложбе; „Једна година у животу Саве Шумановића”
проф. др Лидије Мереник са Филозофског факултета у Бео
гра д у; „Париз као инспира ција” Ста нисла ве Јова новић,
историчара уметности. Та кође, приређено је и музичко
вече Француски бар у Галерији Матице српске током којег
су посетиоци могли да уживају у познатим франц уским
шансонама у џез маниру, а у извођењу Александар Дујин
Оркестра са солистима Вањом Манић Матић и Бојаном
Буквићем.
1–15. априла 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег прог ра ма изложбе Једна франц уска епи зода Саве
Шумановића, одржане су едукативне радионице „Савине
париске авант уре” за ученике основних и средњих школа,
које су водиле Јелена Огњановић и Станислава Јовановић,
кустоси Галерије.
2, 9, 16. и 23. априла 2016: у Галерији Матице српске одр
жан је циклус креативних радионица за децу суботом Био
једном један сликар Сава Шумановић: „Први пут у Паризу”,
„Са ва међу велик им сликарима”, „Са ма мом у Лу вру” и
„У родном Шиду”. Радионице су водиле Мирослава Жарков
и Јелена Огњановић, кустоси Галерије, и Бојана Обрадо
вић, педагог.
4. априла 2016: одржана je 126. седница Председништва
Матице српске.
4. априла 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, и проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
разговарали су са Вањом Вученовићем, градским секре
таром за култ у ру, а разговор се водио о облицима да ље
сарадње Матице српске и Секретаријата Града Новог Са
да, као и о скорашњој званичној посети градоначелника
Милоша Вучевића.

Ђурић, генерални секретар, проф. мр Ненад Остојић, пот
председник и мср Јелена Веселинов, управник послова.
Разговарало се о наставку успешне сарадње.

4. априла 2016: у Мат иц и српс кој одржа на је седн ица
Уредништва Зборника Матице српске за славистику.
5. априла 2016: акредитова ни прог рам Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Учионици Библиотеке Матице српске. Реа лизатор про
грама била је Јелена Јовин.
5. априла 2016: Матицу српску посетили су Милош Вуче
вић, градоначелник града Новог Сада и Вања Вученовић,
градски секретар за културу. Госте су примили проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, проф др Ђорђе

6. априла 2016: Симона Мирела Микулеску, представник
генералног секретара Уједињених на ција, у пратњи са
радника Дениса Беседића, шефа одељења канцеларије у
Беог ра д у, и Са ше Ста нојевића, помоћника за односе са
јавношћу, посетила је Матиц у српску. Госте су примили
и са историјом и радом најстарије књижевне, култ урне и

нау чне инстит у ције српског народа упозна ли проф. др
Драган Станић, председник Матице српске, и мср Јелена
Веселинов, управник послова. Поред представљања зна
чаја Матице српске, разговарало се и о мог ућностима бу
дуће сарадње.

нифестацији учествовали су и библиотекари из Библио
теке Матице српске: мр Гордана Ђилас, мр Душица Грбић,
Александра Драпшин и Светлана Вучковић.
13. априла 2016: група од 12 студената из Школе за библио
текарство и информатику при Универзитет у у Емпорији,
Канзас, САД, на челу са господином Ендру Смитом, заме
ником декана, посетила је Библиотек у Матице српске.
13. априла 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, одржала је састанак са Весном
Латиновић и Љиљаном Лаиновић,представницама Рота
ри клуба „Дунав”, у вези са учешћем овог Клуба у уређењу
изложбених просторија Галерије.

6. априла 2016: На деж да Ку шченкова, директор Руског
дома из Београда и саветник Амбасаде Руске Федерације,
са делегацијом из Руског дома, посетила је Матицу српску
и Библиотеку Матице српске. Госте су дочекали и са исто
ријом и делатношћу ових инстит уција упознали проф. др
Дра ган Ста нић, председник Матице српске, и Селимир
Рад уловић, управник Библиотеке Матице српске.
6–8. априла 2016: др Даниела Королија Црквењаков, по
моћник управника Га лерије Матице српске и музејски
са ветник-конзерватор, учествова ла је на тренинг курс у
Testing easily accessible spatial and spectral imaging techniques:
application to wall paintings documentation and conservation
у Жермол у (Франц уска), у оквиру пројекта COSCH.

14. априла 2016: Матицу српску посетио је амбасадор Ру
ске Федерације, Његова екселенција Александар Чепурин,
са сарадницима и делега цијом Гра да Новог Са да коју су
предводили Милош Вучевић, градоначелник Новог Сада,
и Вања Вученовић, члан Градског већа за културу. Госте су
дочека ли проф. др Драган Станић, председник Матице

7. априла 2016: у Матици српској одржана је седница Жи
рија за додел у Повеље за неговање језичке култ уре.
7–9. априла 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, и мср Снежана Мишић, про
грамски директор, боравиле су у Шпанији, у Толоси и Сан
Себас тија н у, поводом доделе На г ра де „Европски музеј
године 2016” (EMYA 2016) за коју је Галерија била номи
нована. Том приликом Галерији је додељена Зах валница
за вредна достигн ућа у подизању квалитета музеја.
8. априла 2016: у Матици српској додељене су Повеље Ма
тице српске за неговање језичке култ уре за 2015. годин у
(прилог).

српске, проф. др Бранко Бешлин и проф. мр Ненад Осто
јић, потпредседници, проф. др Ђорђе Ђу рић, генерални
секретар, и мср Јелена Веселинов, управник послова. Они
су амбаса дора упозна ли са ра дом, историјом и значајем
Матице српске за очување и неговање српске књижевно
сти и култ уре, као и пројектима које Матица српска спро
води у сарадњи са инстит уцијама у Руској Федерацији.

11. априла 2016: одржана je 127. седница Председништва
Матице српске.
11. априла 2016: проф. др Дра г ан Ста нић, председник
Матице српске, примио је гру п у одборника Скупштине
Гра да Новог Са да који желе да поста н у добротвори Ма
тице српске.
11. априла 2016: у Матици српској одржа на је седница
Уређивачког одбора за циклус предавања Савремени човек
и савремени свет у организацији Матице српске и Библио
теке Матице српске, а том приликом утврђен је списак по
тенцијалних предавача за 2016. годин у.

14. априла 2016: у Свечаној сали Скупштине града у Ки
кинди одржано је представљање рада Матице српске и пре
давање из Mатичиног циклуса о Првом светском рату. При
сутне је у име града поздравио др Милован Блаж ић, а у
име Друштва чланова Матице српске у Кикинди програм
је најавио Милош Станчић. Проф. др Ђорђе Ђурић, гене
рални секретар Матице српске, говорио је о рад у Матице
у претходне четири године, а такође се осврнуо на циклус
предавања и програма везаних за обележавање стогоди
шњице Првог светског рата. Главни део програма било је

12–15. априла 2016: у оквиру 22. међу народног Са лона
књига на Новосадском сајму одржани су Дани библиотека
и библиотекара које је организовала Градска библиотека у
Новом Саду у сарадњи са Народном библиотеком Србије
и Библиотеком Матице српске. Између осталих, у овој ма
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предавање „Добровољци српске војске у Првом светском
рат у” др Милана Мицића.

учни сарадник и нау чни секретар овог пројекта. Програм
је пратила пригодна презентација фотографија знамени
тих Суботичана, али и других личности које се налазе на
стра ница ма шес тог тома Српског биографског речник а.
Програм у су прис уствовали и сарадници Матице српске
из Суботице.

15. априла 2016: у Матици српској одржан је Ботанички
скуп (прилог).
15. априла 2016: објављен је априлски број Летописа Ма
тице српске. Поред устаљених рубрика, издвајамо темат
„Постдемократија” са текстовима посвећеним овој модер
ној и акт уелној тем и која заузима велик и прос тор у са
временом дру штву. Текстове потпис у ју: Алпар Лошонц,
Предраг Живковић и Жељко Милановић, а ру брика до
носи и два текста страних ау тора посвећених овој теми.
У питању су текстови „Постдемократија” Јаниса Ставра
ка к ис а (с енглеског превео Бојан Том ић) и „Полит ичка
реформа” Кол ина Крау ча (с енглес ког превела Ру ж ица
Шегрт).

21. априла 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српс ке, прис ус твов ао је комемора ц ији ака дем ик у
Бори Јовановићу у Српској академији нау ка и уметности.
Такође је на скупу Техногенеза и климатске промене у Бео
град у говорио на тем у: „Матица српска у XXI век у”.
21. априла 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, учествовала је на скупу Да ли
је предузетништво за мене?, који је организовала Унеско
Катедра за студије предузетништва Универзитета у Новом
Сад у, у сарадњи са НВО Центром за унапређење и развој
друштва ИДС Нови Сад, и уз подршку Градске управе за
привред у Новог Сада.

15. априла 2016: акредитовани програм Управљање кон
фликтима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је на
Данима библиотека и библиотекара у оквиру 22. међуна
родног Салона књига на Новосадском сајм у. Реа лизатор
програма била је Јелена Јовин.

22. априла 2016: у Матици српској одржана је седница Жи
рија за доделу награде Матице српске за историју „Иларион
Руварац”. Жири (у саставу: академик Љубомир Максимо
вић, проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Војин Дабић,
др Драг ан Бог ет ић, нау чн и са ветн ик, и проф. др Ђорђ е
Ђурић) размотрио је списак од око 300 историографских
наслова дела објављених у 2015. години. Овај број је на две
седнице Жирија и више кругова електронских конс улта
ција постепено сведен на ужи, а затим на најужи избор. На
последњој седници разматран је нају ж и избор наслова.
После исцрпне расправе чланови Жирија су једногласно
донели одл ук у да се Награда Матице српске за историју
„Иларион Руварац” за дело објављено у 2015. години до
дели књизи Срби 1903–1914, Историја идеја коју је приредио
Милош Ковић.

16. априла 2016: одржана је 128. редовна Скупштина Ма
тице српске (прилог).
18. априла 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, примио је архимандрита студеничког Тихона,
и Ду шана Ву јичића, директора Изда вачке куће „Плато
неу м”.
19. априла 2016: одржана је 1. седница Председништва
Матице српске.
19. априла 2016: Јелена Огњановић, музејски едукатор Га
лерије Матице српске, прис уствовала је званичној додели
награда ученицима основне школе „Доситеј Обрадовић”
из Новог Сада који су учествовали у наградном конкурс у
Скривене тајне српских музеја и освојили наград у за нај
бољи есеј о уметничком дел у из Галерије Матице српске.

22. априла 2016: проф. др Бранко Бешлин, потпредседник
Матице српске, присуствовао је свечаности поводом Дана
војске Републике Србије која је одржана у Kоманди 1. коп
нене бригаде у касарни „Југовићево” у Новом Сад у.

19. и 21. априла 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру
Пролећних свечаности, Предшколска установа „Машто
ленд” из Новог Сада приредила је изложбу дечјих радова
и приредбу на којој су малишани представили резултате
ликовних и музичких активности. Том приликом је мср
Снежана Мишић, програмски директор Галерије, свечано
уручила зах валнице малишанима из предшколске групе
који су учествовали у програму Feel the Art. Experiencing Art
through Senses одржаном приликом посете Галерији ЊКВ
принца од Велса и војвоткиње од Корнвола.

22. априла 2016: у Матици српској, у заједничкој органи
зацији Матице српске, Градске библиотеке, Фудбалског
клуба „Војводина” и Дневника, представљена је двотомна
монографија Првих сто: 1914–2014. о историјат у Фудбал
ског клуба „Војводина” из Новог Сада, коју је, као аутор,
потп ис ао новинар Боривој Мир ос а вљевић. Прис утн у
бројн у пу блик у, госте и представнике медија поздра вио
је проф. др Драган Станић, председник Матице српске, а
у предста вљању моног рафије учествова ли су: ака демик
Василије Крестић, редовни члан САНУ, Душан Влаовић,
директор „Дневник Војводина Преса” у име издавача, др
Драго Његован, виши саветник Музеја Војводине, др Ради
вој Радосав, играч прве шампионске екипе ФК „Војводина”,
и Боривој Миросављевић, аутор и новинар. Представља
ње ове замашне монографије било је праћено музичким
програмом у којем су учешће узели Милица Стојадиновић,
сопран, првакиња опере СНП-а, и Бошко Стојадиновић,
ученик Му зичке школе „Исидор Бајић” као кла вирс ка
пратња. Водитељ програма био је Драган Којић, директор
Градске библиотеке у Новом Сад у.

20. априла 2016: у Библиотеци Историјског инстит ута у
Београд у одржана је седница Уредништва Зборника Ма
тице српске за историју.
20. априла 2016: у Српском културном центру „Свети Сава”,
у зад ужбини Душана Радића у Суботици, у оквиру мани
феста ције Недеља православља предста вљена је Матица
српска. Скуп је поздравио председник Српског културног
центра господин Милан Мародић. О историјат у Матице
српске говорио је проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, а о томе шта Матица српска данас јесте
говорио је проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар. О
Српском биографском речнику, као најзначајнијем пројекту
Матице српске, говорила је др Александра Нова ков, на

23. априла 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, присуствовао је програму Литерарне сне
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28. априла 2016: проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, и проф. др Ђорђе Ђу рић, генерални се
кретар, примили су др Андреја Шемјакина из Инстит ута
за словенске студије Руске академије нау ка.

мование у Бачком Петровц у, и том приликом говорио је
о српско-словачким књижевним и култ урним везама, те
доприносу Матице српске и Матице словачке.
25. априла 2016: Зборник Матице српске за славистику
примљен је у ERIH PLUS базу података (European Reference
Index for the Humanities and Social Sciences). Реч је о листи
нају гледнијих европских часописа из области друштве
но-хуманистичких наука, која поштује строге критеријуме
и спроводи веома озбиљн у селекцију. Уласком у систем
вредновања и категоризације најпрестижнијих нау чних
часописа, Зборнику Матице српске за славистику је и зва
нично потврђен значај у међународним, европским окви
рима. Бити на листи нају гледнијих часописа с једне стра
не представља ствар престижа, а с друге, то значи да ће
студије и прилози обја вљени у часопис у бити доступни
за све истраживаче у Европи и свет у.

28. априла 2016: свеча ном ака демијом у Свеча ној са ли
Матице српске обележен је Дан Библиотеке Матице срп
ске (прилог).
29. априла 2016: Библиотека Мат ице српс ке, поводом
125-годишњице рођења једног од најпопуларнијих мађар
ских пис а ца Лајоша Зила х ија (1891–1974), приредила је
електронску изложбу грађе из својих збирки. Аутори из
ложбе били су Петер Хајнерман и Ивана Грг урић, a уред
ник Селимир Рад уловић, управник Библиотеке.
4. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, учествовао је у раду Комисије „Нови Сад – европска
престоница култ уре”, у Култ урном центру Новог Сада.

26. априла 2016: у Матици српској, у заједничкој органи
зацији Матице српске и Банатског културног центра, одр
жана је Свечана академија поводом стогодишњице осни
вања Прве српске добровољачке дивизије и њених борби
у Добруџи. Присутну публику, госте и представнике меди
ја поздравили су: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секре
тар Матице српске, Славиша Грујић, покрајински секре
тар за култ уру и јавно информисање, и Видоје Гол убовић,
председник Удружења ратних добровољаца 1912–1918. и
њихових потомака и поштовалаца из Београда. О истори
јату Прве српске добровољачке дивизије беседио је др Ми
лан Мицић, а у музичком дел у програма учествовали су
Изворна гру па „Зву ци с ка мена” и Новосадски ка мерни
хор. Програм је водила Гордана Ђурђевић Димић, прваки
ња драме Српског народног позоришта, а пригодан избор
из текс това о Првој српској добровољачкој дивизији и
њеном учешћу на фронт у казивао је Миодраг Петровић,
глумац Српског народног позоришта.

4. маја 2016: у Матици српској одржано је предавање по
водом обележа ва ња 75-годишњице оснива ња уста шког
логора Јасеновац у Неза вис ној Држа ви Хрватс кој. По
здравн у реч одржао је проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске, а о геноцидној политици НДХ гово
рили су академик Василије Ђ. Крестић и проф. др Мира
Ра дојевић. На кон тога, прика зан је док у ментарни филм
A Бог је ћутао, у којем говори преживели заточеник Садик
Данон (1923–2009).

26. априла 2016: чланови Одбора Сусрета библиографа у
спомен на др Георгија Михаиловића одржали су седницу
у Народној библиотеци „Др Ђорђе Натошевић” у Инђији,
а из Библиотеке Матице српске прис утни су били мр Ду
шица Грбић, Љиљана Клевернић и мр Гордана Ђилас.
26. априла 2016: Јелена Огња новић, му зејски еду катор
Галерије Матице српске, представила је едукативне про
граме Галерије студентима завршне године основних сту
дија педагогије на Филозофском факултету у Новом Саду.
Након тога прис уствовала је прослави обележавања Дана
школе ОШ „Ђорђе Натошевић” и том приликом говорила
о сликару Сави Шумановићу и његовим везама са Паризом.

5. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар,
састали су се са Вањом Вученовићем, градским секретаром
за култ уру и разговарали о сарадњи.
6. и 7. маја 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру пра
тећег програма изложбе Једна француска епизода Саве Шу
мановића, одржа на су два стручна ту мачења: мр Тија не
Палковљевић Бугарски, управника Галерије Матице срп
ске, и Јелене Огњановић, кустоса изложбе, као и предавање
„‘Ла Купол’ или Банкет сликара на пупку света” мср Тама
ре Огњевић из Артис центра из Београда, којим је изложба
и затворена.

27. априла 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, учествовао је заједно са проф. др Радомиром
Поповићем у програму свечаности поводом обележавања
годишњице Шабачке библиотеке, где је говорио о допри
нос у владарске породице Обреновић Матици српској.
27. априла 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, и мср Снежана Мишић, про
грамски директор, прис ус твова ле су у Спомен-збирци
Па вла Бељанског нау чном ску п у посвећеном сликарк и
Надеж ди Петровић. Истог дана Галерија Матице српске,
у оквиру манифестације БИГ Ускршње чаролије, у тржном
цент ру „БИГ” одржа ла је креативн у ра диониц у за дец у
„Прича о ускршњим јајима”. Радиониц у су водиле Јелена
Огњановић, музејски едукатор, и Бојана Обрадовић, педагог.

7. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, примио је груп у студената из Кракова.
7, 14, 21. и 28. маја 2016: у Галерији Матице српске одржа
не су креативне радионице за децу посвећене изложби Од
приватног ка јавном. Уметничк а колекција компаније
Tarkett: „Моја колекција”, „Откриј своје ‘музејско чуло’”,
„Звуци морских дубина” и „Мириси природе”. Радиони
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це су водиле Јелена Огња новић, музејски еду катор, Ми
росла ва Жарков, кустос, и Бојана Обра довић, педа гог, у
сарадњи са студентима Одсека за педагогију Филозофског
фак ултета у Новом Сад у.

којој су говориле мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије и ауторка изложбе, Драгана Стојановић, ПР
менаџер компаније „Tarkett”, и Мирослава Жарков, кустос
изложбе.

9. маја 2016: у Свечаној сали Матице српске, у организа
цији Франц уског инстит у та у Србији и Библиотеке Ма
тице српске, отворени су Молијерови дани, манифестација
посвећена са временом франц уском књижевном ствара
лаштву.

11. маја 2016: На кон предс та вљања у Га лерији Мат ице
српске, изложба Једна француска епизода Саве Шумановића
отворена је и у Галерији слика „Сава Шумановић” у Шиду.
На отварању изложбе говориле су: Весна Бу ројевић, ди
ректор Галерије слика „Сава Шумановић”, и мср Снежана
Мишић, програмски директор Галерије Матице српске.

9. маја 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник
Галерије Матице српске, учествовала је на конференцији
за новинаре у Министарству култ уре и информисања Ре
пу блике Србије у Беог ра д у, а поводом почетка ма нифе
стације Музеји Србије, десет дана од 10 до 10.

12. маја 2016: одржана је 2. седница Председништва Ма
тице српске.
12−21. маја 2016: Галерија Матице српске учествовала је
у манифестацији Музеји Србије, десет дана од 10 до 10 која
је одржана у преко 80 музеја и установа култ уре у Србији,
са централном темом „Мој музеј, мој град”.

10. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и проф. др Јован Делић, члан Управног одбора,
учествовали су у свечаности поводом доделе Награде „Из
виискра Његошева” ака дем ик у Љу бом иру Симовићу у
Никшићу.

13. маја 2016: у Мат ици српској одржано је преда вање
„Култ ура памћења и брига за жртву” проф. Богољуба Ши
јаковића. Предавање је уприличено поводом обележава
ња 75-годишњице оснивања усташког логора Јасеновац у
Независној Држави Хрватској. Прис утне госте и публику
поздравио је проф. др Драган Станић, председник Матице
српске.

10. маја 2016: у манастиру Велика Ремета, у оквиру про
јекта Каталог библиотека фрушкогорских манастира, одр
жан је стручни скуп Манастири и библиотеке, чувари
културне баштине. Из Библиотеке Матице српске скуп у
су прис уствова ли: мр Ду шица Грбић, мр Горда на Ђилас
и Светлана Вучковић.

13. маја 2016: у Галерији Матице српске отворена је изло
жба Од приватног ка јавном. Уметничка колекција компа
није Tarkett која је резултат деценијске сарадње Галерије
и компаније „Tarkett” из Бачке Паланке, а која пред публи
ку доноси многа до сада неизлагана уметничка дела Петра
Лубарде, Мила Мил у новића, Ристе Стијовића, На деж де
Петровић, Зоре Петровић, Јована Бијелића, Петра Омчи
куса, Михаила Вукотића и Лазара Вујаклије, као и одабир
икона руских, бококоторских и српских иконописаца из
периода XVII‒XIX века. На свеча ном отварању изложбе
говорили су: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник
Галерије Матице српске, Никола Павичић, почасни пред
седник компаније „Tarkett”, Мирослав Окука, генерални
директор компаније „Tarkett”, и Иван Тасовац, министар
култ уре и информисања у Влади Реп ублике Србије, који
је изложбу званично и отворио.

10. маја 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник
Галерије Матице српске, учествовала је на конференцији
за новинаре која је поводом почетка манифестације Му
зеји Србије, десет дана од 10 до 10 одржана у Музеју града
Новог Сада.
10‒13. маја 2016: у оквиру сарадње Галерије Матице срп
ске и Уметничко-историјског музеја у Бечу, у другој студиј
ској посети Галерији, боравиле су колеге из Беча – Андреас
Цимерман и Барбара Хербст из Одељења за уметничку еду
кацију. Првог дана посете колеге из Беча одржале су ради
ониц у за кустосе Га лерије, а наредног да на у Га лерији је
организован семинар Museum Educators Forum ‒ Best Prac
tice KHM Art Education на којем су учествовале колеге из
беог радских и новосадских му зеја и га лерија. Семинар
су отворили мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник
Галерије Матице српске, Јелена Глишић, пројект менаџер
Аус тријског култ урног фору ма, и Асја Драча Мунтеа н,
помоћник министра култ уре за међународн у сарадњу.

15. маја 2016: објављен је мајски број Летописа Матице
српске. Поред сталних рубрика, издвајамо рубрик у „Све
дочанства” која доноси текстове посвећене нашем великом
књижевник у Матији Бећковићу. На тај начин обележен
је Светски дан поезије и награда Андрићевог инстит ута
за животно дело која је ове године додељена овом песни
ку. Текстове потпис ују: Иван Негришорац, Јован Делић,
Драган Лакићевић и Никола Маринковић.

11. маја 2016: у Матици српској представљена је књига Бо
гослужбени и уметнички елементи у српској црквеној хор
ској музици у периоду између два светска рата (1918–1941)
проф. др Богдана Ђаковића. Присутне је поздравио проф.
мр Ненад Остојић, потп редседн ик Мат ице српс ке, а о
књизи су говорили проф. др Даница Петровић, др Ката
рина Томашевић, отац Милош Весин и аутор.

17. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и проф. др Јован Делић, члан Управног одбора,
учествова ли су у чин у уру чења књижевне на г ра де „Из
виискра Његошева” ака дем ик у Љу бом иру Симовићу у
Српској академији нау ка и уметности.

11. маја 2016: др Миодраг Матицки, потпредседник Ма
тице српске, предста вљао је Матиц у српску на нау чном
ску п у Словенска терминологија данас одржа ном у орга
низацији Инстит ута за српски језик у Београд у у Српској
академији нау ка и уметности.

17. маја 2016: у Галерији Матице српске потписан је Про
токол о сарадњи у ист ра ж ивању, за штити и промоцији
култ урног наслеђа и уметничког стваралаштва као осно
ву сарадње инстит у ција култ у ре и нау ке из Војводине и
Умбрије за период 2016‒2018. Протокол су потписали Сла
виша Гру јић, пок рајински сек ретар за култ у ру и јавно
информисање, мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник

11. маја 2016: у Галерији Матице српске, поводом отварања
изложбе Од приватног ка јавном. Уметничка колекција
компаније Tarkett, одржана је конференција за новинаре на
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27. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, прис уствовао је седници Комисије „Нови Сад
– европска престоница културе” у Културном центру Новог
Сада.
27. маја 2016: акредитовани програм Управљање конфлик
тима у библиотекама: у сусрет стварању ефикасног радног
окружења Библиотеке Матице српске одржан је у Народној
библиотеци у Ужиц у. Реа лизатор програма била је Јелена
Јовин.
27. маја 2016: Галерији Матице српске су на Скупштини
Националног комитета ИКОМ-а Србија, који је одржан у
Конаку кнегиње Љубице у Београду, уручене две награде за
пројекте реа лизоване у 2015. години: за изложбу Зографи.
Српска уметност између традиције и модерности. Пара
леле, која је приказана у Националној галерији Умбрије у
Перуђи (Италија), и за изложбу Албрехт Дирер и његови са
временици. Тријумфална поворка цара Максимилијана I
из Источнословачког музеја у Кошицама (Словачка) која
је реализована у сарадњи са Музејом града Београда. Скуп
штини и додел и на г ра да прис ус твова ле су др Да ниела
Королија Црквењаков, помоћник управника Галерије, мср
Снежана Мишић, програмски директор, и мср Мирјана
Брмбота, шеф Сектора збирки.
27. маја 2016: Јелена Огњановић, музејски едукатор Гале
рије Матице српске, учествовала је на семинару Нацрта
но – научено у Музеју позоришне уметности у Београд у.
30. маја 2016: одржана је 3. седница Председништва Ма
тице српске.
1. јуна 2016: у Матици српској одржано је песничкo вече
српских и рум унских песника из Темишвара. Бројн у пу
блику, госте и представнике медија поздравио је проф. др
Дра ган Ста нић, председник Матице српске, а потом се
прис утнима обратио и Корнел Унг уреа н у, угледни књи
жевни критичар и универзитетски професор. Након тога,
своју поезију говорили су песници Адријан Боднару, Ро
берт Шербан, Славомир Гвозденовић и Горан Мракић, док
је преводе рум унских песама на српском читала др Иси
дора Поповић, стручни сарадник Ру кописног одељења
Матице српске.
1. јуна 2016: поводом обележавања 150-годишњице рође
ња сликара Василија Кандинског (1866–1944), Библиотека
Матице српске приредила је електронску изложбу грађе
из својих збирки. Аутори изложбе били су Ивана Грг урић
и Силвија Чамбер, а уредник Селимир Радуловић, управник
Библиотеке.
1. јуна 2016: у Галерији Матице српске одржана је промо
ција монографије Мојак Аранка Ари на којој су говорили
мср Мирја на Брмб от а, шеф Сект ор а збирк и Га лерије,
Бела Ду ранц и, историчар уметнос ти, и Аранка Мојак,
уметник.
1. и 2. јуна 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, др Даниела Королија Цркве
ња ков, помоћник управника, и мср Дарко Деспотовић,
шеф Сектора за штите, бора вили су у Ру м у нији, у Теми
швару, ради договора о повратк у и излагању рестау рира
них предмета из Темишварске епарх ије у простор Епи
скопског двора чија адаптација је у ток у.
2. јуна 2016: Библиотек у Матице српске посетила је гру
па студената и професора са Фак ултета за историју и ар
хивистику Универзитета „Етвеш Лоранд” из Будимпеште.

Галерије Матице српске, Зоран Вапа, директор Покрајин
ског за вода за за штит у споменика култ у ре, и Вла димир
Копицл, директор Завода за култ уру Војводине.
19. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и Селимир Ра д уловић, управник Библиотеке
Матице српске, примили су оца Серафима из хиландар
ског метоха Какова (Грчка).
20. маја 2016: др Миодраг Матицки, потпредседник Матице
српске, представљао је Матиц у српску на отварању изло
жбе Карађорђевићи и Романови у Белом двору у Београд у.
20. маја 2016: одржана је електронска седница Уредништва
Зборника Матице српске за друштвене науке.
20. и 27. маја 2016: у Га лерији Матице српске, у оквиру
прат ећег прог ра ма изложбе Од приватног ка јавном.
Уметничка колекција компаније Tarkett, одржана су два
предавања: „О уметничкој колекцији компаније Tarkett”
мр Тијане Палковљевић Бугарски, управника Галерије и
ауторке изложбе, и „Однос традиционалне и модерне слике”
Мирославе Жарков, кустоса изложбе.
21. маја 2016: проф. мр Ненад Остојић, потп редседник
Матице српске, присуствовао је Скупштини Кола српских
сестара, на којој је Матици српској уручена Повеља.
21. маја 2016: у Галерији Матице српске, у сарадњи са Пред
школском установом „Радосно детињство” из Новог Сада,
приређена је изложба дечјих радова Осети уметност. На
отварању изложбе говорили су: мр Тијана Палковљевић
Бугарски, управник Галерије, Сандра Кампел, педагог ПУ
„Радосно детињство”, и Драган Јајић, ликовни педагог, а
наступио је и хор Вртића „Маслачак”.
23. и 24. маја 2016: Селим ир Ра д уловић, књижевник и
управник Библиотеке Матице српске, беседио је на мани
феста цији Књижевни ду ховни сусрети у дане Св. бра ће
Кирила и Методија Костолачка жишка у Костолц у.
24. маја 2016: у Матици српској обележени су Дани словен
ске писмености (прилог).
25. маја 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и гост из Русије проф. др Андреј Кузњецов по
сетили су Музеј српске православне цркве и Библиотек у
Патријаршије Српске православне цркве. Са Владимиром
Радовановићем, управником Музеја СПЦ, покренут је раз
говор о заједничком раду на истраживању османске грађе
из Музеја.
25. маја 2016: Библиотека Матице српске организовала је
стручни семинар за библиотекаре високошколских би
блиотека у Војводини.
26–28. маја 2016: у Народној библиотеци „Вук Караџић”
у Кра г у јевц у одржан је десети стручно-нау чни скуп За
једнице матичних библиотека Србије Библионет 2016. Из
Библиотеке Матице српске у ра д у Прог рамског одбора
учествова ли су: мр Ду шица Грбић, Светла на Вучковић,
Радивој Додеровић и Новка Шокица Шуваковић.
26–29. маја 2016: Селимир Рад уловић, управник Библио
теке Матице српске, и Мирослав Алексић, помоћник управ
никa за набавк у и размен у пу блика ција, бора вили су на
Међу народном са лон у књига у Санкт Петербург у. Том
приликом посетили су и Националну библиотеку Русије,
где их је примио Владимир Руфимович Фирсов, заменик
управника.
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2. јуна 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру цик луса
предавања Реч има историја у организацији Српско-не
мачког друштва „Вандровка”, одржано је предавање „Не
мачко-српска сусретања у светлости једне књиге” проф.
др Миодрага Радовића.

ћу и његовом дел у, а у оквиру програма манифестације и
20. сусрети библиотекара Реп у блике Српске. Библиоте
карима се на отвар ању обрат ио Сел им ир Ра д уловић,
управник Библиотеке Матице српске.
3, 10. и 24. јуна 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру
прат ећег прог ра ма изложбе Од приватног ка јавном.
Уметничка колекција компаније Tarkett, одржана су три
предавања: „Сликар о сликарима: Лубарда и Мил уновић”
мр Данила Вуксановића, сликара и конзерватора Галерије,
„Женски свет у колекцији Tarkett” Станиславе Јовановић,
историчара уметности, и „Однос традиционалне и модер
не слике” Мирославе Жарков, кустоса изложбе.
4. и 11. јуна 2016: у Галерији Матице српске, у оквиру из
ложбе Од приватног ка јавном. Уметничка колекција ком
паније Tarkett, одржа не су две креативне ра д ионице за
дец у: „Прстима додирујем, животиње облик ујем” и „Ме
лодије из давнина”, које су водиле Јелена Огњановић, му
зејс ки еду катор, Мир осла ва Жарков, кус тос, и Боја на
Обра довић, педа гог, у сарадњи са студентима Одсека за
педагогију Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

3. јуна 2016: Матиц у српску посетио је Ниу Ђун, редовни
професор Школе за међу народне студије (Одсек дипло
матија/дипломатска историја) Пекиншког Универзитета,
у пратњи ака демика Љубодра га Димића и др Јована Ча
вошког из Инстит ута за новију историју Србије. Угледне
госте примили су проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, проф. др Бранко Бешлин, потпредседник,
и проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар. Том при
ликом разговара ло се, између оста лог, о мог ућностима
орг а н иза ц ије цик лус а преда вања и сарадње кинес ких
стручњака у периодичним публикацијама Матице српске.

6. јуна 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, проф. др Предраг Пипер и Драгољуб Којчић,
директор Завода за уџбенике, разговарали су у Министар
ству обра зовања, нау ке и тех нолошког развоја са проф.
др Вером Дондур, државним секретаром, о финансијским
проблемима Српске енцик лопедије.
6. јуна 2016: у Матици српској одржана је седница Уред
ништва Зборника Матице српске за природне науке.

7. јуна 2016: у Матици српској потпис ан је Протокол о
сарадњи са Српским националним савјетом из Црне Горе.
Основни циљ успос та вљања сарадње је уна п ређивање
квалитета књижевног, уметничког и образовног рада кроз
заједничко деловање како би се задовољиле потребе дру
штава. У потписивању Протокола и разговору о наставку
сарадње учествовали су: проф. др Драган Станић, председ
ник Матице српске, др Момчило Вуксановић, председник
Српског националног савјета Црне Горе, господин Будимир
Дубак, главни уредник Књижевне задруге Српског нацио
налног савјета Црне Горе, и господин Новица Ђурић, пред
седник Удру жења књижевника Црне Горе и Удру жења
новинара Црне Горе.

3. јуна 2016: у Матици српској додељена је На гра да Ма
тице српске за историју „Иларион Руварац” за 2015. годи
ну. Жири у сас та ву: ака дем ик Љу б ом ир Макс имовић
(председник Жирија), проф. др Љу бомирка Крк љуш, др
Драган Богетић, нау чни саветник, проф. др Војин Дабић
и проф. др Ђорђе Ђурић једногласно је донео одл ук у да
на г ра д у додели доц. др Милош у Ковићу за књиг у Срби
1903–1914: Историја идеја. Одл у к у Жирија саопштио је
проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице срп
ске, а проф. др Драган Станић, председник Матице срп
ске, поздравио је прис утне и уручио наград у добитник у.
О награђеној књизи говорио је академик Љубомир Мак
симовић, а на крају програма прис утнима се обратио доц.
др Милош Ковић. Реа лизацију награде помогао је добро
твор Перица Мил утин.

7. јуна 2016: у Галерији Матице српске одржана је промо
ција књига Агапе антологија 1 и 2 Александра Гајшека, на
којој су говорили академик Владета Јеротић, др Лазар Три
фуновић и аутор.
8. јуна 2016: одржа на је 4. седница Председништва Ма
тице српске.

3–5. јуна 2016: одржа на је 37. „Вишег радска стаза”, кул
турна манифестација посвећена књижевнику Иви Андри
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8. јуна 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, био је на састанку у Огранку САНУ на којем су
присуствовали академик Стеван Пилиповић, председник
Огранка и проф. др Душан Николић, ректор Универзите
та, а начињен је договор о започињању заједничких окру
глих столова о проблемима високог образовања и нау чно
истраживачке делатности.

суствовао и Селимир Ра д уловић, управник Библиотеке
Матице српске.

8−12. јуна 2016: мр Тијана Палковљевић Бугарски, управ
ник Галерије Матице српске, мср Снежана Мишић, про
грамски директор, и Јелена Огњановић, музејски едука
тор, бора виле су у Аус трији, у Беч у, ра ди потписивања
Протокола о сарадњи на одабраним пројектима у истра
живању, конзервацији и презентацији музејских колекција
и музејској едукацији за период 2016‒2019. између Галери
је Матице српске и Уметничко-историјског музеја у Беч у.
Протокол су потписали др Сабина Хаг, генерални дирек
тор Уметничко-историјског музеја у Беч у, њен за меник
др Франц Пихорнер и мр Тијана Палковљевић Бугарски,
управник Галерије Матице српске, а у присуству господи
на Пера Јанковића, амбасадора Републике Србије у Аустри
ји, и Бојана Стојановића, другог секретара Амбасаде.

16. јуна 2016: објављен је јунски број Летописа Матице
српске, у којем, поред устаљених рубрика, издвајамо темат
„Концепти теорије филма у 21. век у” (приређивач: Срђан
Радаковић). Овај темат, посвећен теорији развоја модер
ног филма, најбоље сведочи да Летопис, иако је најстарији
књижевни часопис у Европи, итекако иде у корак с време
ном. Текстове потпис ују млади филмолози и театролози
Живко Поповић и Срђан Радаковић, а темат доноси и два
занимљива текста страних стручњака у овој области: Џејмса
Монака („Језик филма: знакови и синтакса”) и Ворена Ба
кланда („Когнитивни заокрет у теорији филма”), у прево
ду с енглеског Стефана Пајовића и Драгана Бабића, младих
сарадника часописа.

16. јуна 2016: у Свечаној сали Скупштине града Београда,
проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице срп
ске, говорио је на промоцији књиге Са пашњака до нау
чењака коју је Матица српска објавила у саиздаваштву са
„Карић фондацијом”.

19. и 24. јуна 2016: Галерија Матице српске је и ове годи
не учес твова ла у манифес та цији Новосадско дечје БИГ
лето 6 у организацији Дечјег култ урног центра и Фонда
ције „Деци на дар”. Та кође, поводом свеча ног отварања
манифестације Галерија је у Тржном центру „БИГ” пред
ста вила еду кативне програ ме и уметничка дела из своје
колекције, а потом и одржала креативну радионицу „Моја
мала ремек-дела”. Радионице су водиле Јелена Огњановић,
музејски едукатор, Мирослава Жарков, кустос, и Бојана
Обра довић, педа гог, у сарадњи са студентима Одсека за
педагогију Филозофског фак ултета у Новом Сад у.

9. јуна 2016: проф. др Драган Станић, председник Матице
српске, био је на пријем у Дана Русије у руској амбасади.
Потом је присуствовао песничко-музичком програм у по
свећеном Светој мајци Ангелини у крипти Храма Светога
Саве.
9. јуна 2016: у оквиру Музичких вечери Матице српске,
први пут у Матици српској концерт су одржале Душица
Младеновић (виолина), стални члан Београдске филхар
моније, и Теа Андријић (кла вир), корепетитор у Школи
за музичке таленте у Ћуприји. Изведена су дела Бетовена
и Прокофјева.

20. јуна 2016: одржана je 6. седница Председништва Ма
тице српске.

9. јуна 2016: у Галерији Матице српске, поводом Змајевих
дечјих игара, одржана је приредба и изложба дечјих радо
ва Разиграни свет, у сарадњи са Креативном радионицом
„Машталица” и Музичком школом „Исидор Бајић”.

23. јуна 2016: Коста Чавошки, српски правник, теорети
чар права, професор Правног фак ултета Универзитета у
Београд у, академик САНУ и члан Сената Реп ублике Срп
ске, одржао је у атријум у Библиотеке Матице српске пре
давање у оквиру Трибине „Савремени човек и савремени
свет” коју су заједнички покрен уле Матица српска и Би
блиотека Матице српске. Пре предавања, проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, представио је збор
ник радова прошлогодишњих учесника Трибине „Савре
мени човек и савремени свет”, заједничко издање Матице
српске и Библиотеке Матице српске.

10. јуна 2016: у Свеча ној са ли Матице српске, Селимир
Рад уловић, управник Библиотеке Матице српске, уручио
је кандидатима уверења о положеном стручном испит у у
библиотечко-информационој делатности у мајском испит
ном рок у.
13. јуна 2016: одржана је 5. седница Председништва Ма
тице српске.
14. јуна 2016: у Салон у Матице српске, проф. др Драган
Станић, председник Матице српске, уручио је Бранкове
награде Матице српске за школску 2014/15. годин у за ди
пломске и семинарске радове (прилог).

24. јуна 2016: проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, и Селимир Ра д уловић, управник Библиотеке
Матице српске, били су на састанк у код господина Ми
рослава Штаткића, покрајинског секретара за култ уру и
разговарали о сарадњи. Разговору су прис уствовали и др
Небојша Кузмановић, заменик секретара, и Зоран Хаџи
Лазин, помоћник.

14. јуна 2016: акредитовани програм Управљање конфлик
тим а у библиот ек ам а: у сус рет стварању ефик ас ног
радног окружења Библиотеке Матице српске одржан је у
Учионици Библиотеке. Реа лизатор програма била је Јеле
на Јовин.

24. јуна 2016: др Даниела Королија Црквењаков, помоћ
ник управника Галерије Матице српске, учествовала је на
нау чној конференцији међународног карактера ETIKUM
2016, која је одржана на Факултет у техничких нау ка Уни
верзитета у Новом Сад у.

14. и 15. јуна 2016: преводилачка мрежа „Трад уки” ини
цирала је радни састанак у Народној библиотеци Србије
са библиотекарима и издавачима из региона, а у сарадњи
са Министарством култ у ре и информис ања Реп у блике
Србије и Народном библиотеком Србије. Састанку је при

27. јуна 2016: одржана је седница Управног одбора Матице
српске.
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27. јуна 2016: Галерија Матице српске представила је про
јекат Креативне Европе HearMe! Bringing youth and museums
together на панел дискусији „Европа за креативну Србију”,
поводом обележа вања 15 година партнерства Европске
уније и Србије, а у оквиру изложбе ЕУ и Србија на делу
кој у су прир ед иле орг ан из а ц ије EU info poi nt и Cinema
City.
28. јуна 2016: у Мат иц и српс кој уру чене су На г ра де из
за д у жбинс ких фондова Мат ице српс ке најбољим ђа ц и
ма и студент има за врш них год ина школа и фа к улт ет а
(прилог).

28. јуна 2016: у Матици српској проф. др Драган Кујунџић
одржао је преда вање „Жар и пепео − Јевреји у дел има
Алекс анд ра Тиш ме”. Прис утн у пу блик у поздра вио је
проф. др Драган Станић, председник Матице српске.

др Драган Станић, председник Матице српске, проф. др
Бранко Бешлин, потпредседник, проф. др Ђорђе Ђурић,
генерални секретар, и мср Јелена Веселинов, управник по
слова. Они су госте упознали с планираним активности
ма Матице српске, као и проблемима с којима се суочава.
Током посете истакнуто је да ће један од приоритета рада
Пок рајинске вла де бит и јача ње стат ус а Мат ице српске
како би ова инстит уција радила у склад у са капацитетом
који посед ује, а који је од великог значаја за очување срп
ске култ уре, књижевности и нау ке.

28. јуна 2016: проф. др Драган Станић, председник Ма
тице српске, присуствовао је свечаној прослави Дана Уни
верзитета у Новом Сад у.
28. јуна 2016: проф. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар
Матице српске, присуствовао је Видовданској манифеста
цији у организацији Српске краљевске академије, која је
одржана у Градској кући у Новом Саду. Том приликом Ма
тици српској додељено је признање.

29. јуна 2016: Галерија Матице српске и Војвођанска бан
ка – NBG Group потписале су Уговор о пословној сарадњи.
Уговор о сарадњи потписа ли су Маринос Ватх ис, пред
седник Извршног одбора Војвођанске банке NBG Group,
и мр Тијана Палковљевић Бугарски, управник Галерије,
у прис уству Ивана Тасовца, министра култ уре и инфор
мисања у Влади Реп ублике Србије.

28. јуна 2016: Библиотеку Матице српске и Матицу српску
посетила је словеначка екипа која учествује на Европском
првенству у кошарци за ветеране у Новом Сад у.
29. јуна 2016: Матицу српску посетили су Игор Мировић,
председник Покрајинске владе, и проф. др Мирослав Штат
кић, покрајински секретар за културу, јавно информисање
и односе с верским заједницама. Госте су дочекали проф.

30. јуна 2016: проф. др Миодраг Радовић, утемељивач Ка
тедре за компаративну књижевност на Филозофском фа
култет у у Новом Са д у, ау тор више књиг а, приређивач
зборника и антологија и преводилац са франц уског и не
мачког језика, одржао је у атрију м у Библиотеке Матице
српске предавање у оквиру Трибине „Савремени човек и
са времени свет” коју су заједничк и покрен уле Мат ица
српска и Библиотека Матице српске.
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ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА НЕГОВАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТ УРЕ 
ЗА 2015. ГОДИНУ
У Матици српској, 8. априла 2016. године, по
четврти пут уручене су Повеље Матице српске
за неговање српске језичке културе, а на основу
једногласне одлуке Жирија који је радио у саста
ву: академик Предраг Пипер, проф. др Мато Пи
журица, академик Слободан Реметић и проф.
др Драган Станић, председник Матице српске
(одсутан др Миодраг Матицки, председник Жи
рија).

Београда, и проф. др Вељко Брборић, управник
Катедре за српски језик Филолошког факултета
у Београду, а после тога уследио је споразум о
сарадњи на Акцији Филолошког факултета у Бе
ограду и Секретаријата за културу Града Беора
да, чему су се касније придружили Библиотека
Града Београда и Радио-телевизија Србије као
медијски спонзор. Планира се да Акција траје
три године, а убрзо, с јекавским слоганом „Ње
гујмо српски језик”, прелази у Републику Срп
ску. Разним порукама „Нег ујмо српски језик”,
које су на београдским билбордима и у телеви
зијским спотовима промовисала позната књи
жевна, музичка, глумачка и новинарска лица
(академик Душан Ковачевић, академик Исидора
Жебељан, Аница Добра, Аца Селтик, Тихомир
Станић, Љубица Арсић, Драган Илић, Горан Го
цић, Живана Шапоња Илић, Зоран Кесић, На
таша Марковић, Марчело и Светислав Гонцић)
намера је била да се скрене пажња на статус срп
ског језика и статус језичке културе, да Акција
обавеже одговорне на важан државни и дру
штвени задатак, те да афирмише бриг у о срп
ском језику, језичкој култури и матичном писму.
Уручењу су присуствовали Владан Вукосавље
вић, секретар за културу Града Београда, проф.
др Вељко Брборић, управник Катедре за српски
језик Филолошког факултета у Београду, проф.
др Александра Вранеш, декан Филолошког фа
култета у Београду, и Јасмина Нинков, управник
Библиотеке Града Београда. Награду је примила
проф. др Александра Вранеш.

Повеље Матице српске за неговање српске је
зичке културе за 2015. годину додељене су:
1. Проф. Богдан у Терзићу (постх умно) за
укупни допринос неговању српске језичке кул
туре;
2. Акцији „Нег ујмо српски језик” за допри
носе заштити српског језика, писма, опште је
зичке културе и писмености;
3. Листу Политика за истрајно неговање срп
ске језичке културе.
Председник Матице српске и члан Жирија
на почетку свечаности осврнуо се на значај По
веље и истакао: „Само удружени и обједињени
бригом о сопственом језику помажемо и подсти
чемо једни друге да поштовањем и развијањем
српског језика одбранимо саме себе као колектив
и да отворимо жељени простор будућности. Ни
ко српски језик не зна до краја, али сви бисмо
морали исказати вољу и жељу да га непрестано
учимо и унапређујемо”. О професору Богдану
Терзићу говорио је академик Предраг Пипер. Он
је истакао да је проф. Терзић, поред дугогоди
шњег нау чног рада и универзитетске наставе,
посебну пажњу посвећивао питањима неговања
говорне културе и књижевнојезичке норме срп
ског језика, о чему је писао у дневним листовима,
излагао на нау чним скуповима, заступао као
члан Политикиног Савета за језик и објављивао
у својим књигама. Награду је примила и захвали
ла се ћерка покојног професора Терзића – Нина
Новићевић.

О Листу Политика говорио је академик Сло
бодан Реметић. Он је рекао да се Политика, де
лећи судбин у свог народа, према очек ивању
укључила у наметнуту борбу за заштиту српског
језика и писма, као и српске писане култ урне
баштине. Ова награда се уручује у нади да ће се
данашња и будућа генерација читалаца следе
ћих једанаест деценија у непомућеном миру на
слађивати садржајем и језиком најстаријег и во
дећег новинарског гласила код Срба. Награду је
примила Нина Самарџић, директор Политике.

О Акцији „Нег ујмо српски језик” говорио је
проф. др Мато Пижурица. Акцију су осмислили
Владан Вукосављевић, секретар за културу Града

Прог рам је вод ила др Исидора Поповић,
стручни сарадник Рукописног одељења Матице
српске.
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ТРЕЋИ ВЕК БОТАНИКЕ У ВОЈВОДИНИ

128. РЕДОВНА СКУПШТИНА МАТИЦЕ
СРПСКЕ

У Свечаној сали Матице српске 15. априла
2016. године одржан је Симпозијум Трећи век
ботанике у Војводини. Организатори Симпози
јума били су Матица српска и Ботаничко дру
што „Андреас Волни”, а суорганизатори Де
партман за биологију и екологију Природноматематичког факултета Универзитета у Новом
Саду и Покрајински завод за заштиту природе.

У Матици српској 16. априла 2016. године
одржана је 128. редовна Скупштина Матице
српске. Након отварања Скупштине и избора
радних тела председник Верификационе коми
сије мр Тијана Палковљевић Бугарски саопшти
ла је да Скупштини присуствује 294 члана Ма
тице српске с правом гласа. Потом су изабрани
нови стални чланови сарадници, реизабрани
чланови сарадници и изабрани нови чланови
сарадници. Потврђен је пријем нових редовних
чланова Матице српске.

На свечаном отварању говорили су представ
ници организатора – проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, проф. др Ружица
Игић, председник Ботаничког друштва „Андре
ас Волни”, те предс тавници суорганизатора
Симпозијума – проф. др Горан Аначков и др
Биљана Пањковић. У три сесије представљено
је 19 усмених излагања. У Малој сали Матице
српске било је постављено 20 постер-презента
ција. У току Симпозијума у Малој сали презен
тована су и заштићена подручја којима управља
ЈП „Војводина шуме”. Радови учесника Симпо
зијума биће објављени у посебној свесци Збор
ника Матице српске за природне науке.

Скупштина je донела одлуку о прихватању
измена Статута Матице српске, којима је уведено
саветодавно тело Управног одбора Савет. При
хваћен је Извештај о четворогодишњем раду
Матице српске (2012–2015) и Извештај о раду
Надзорног одбора и финансијском пословању
Матице српске (2012–2015). Прихваћени су Из
вештај о четворогодишњем раду Библиотеке
Матице српске (2012–2015), Извештај о четворо
годишњем раду Галерије Матице српске (2012–
2015) и Извештај о четворогодишњем раду Из
давачког центра Матице српске (2012–2015).
Након пребројавања гласова, председник
Изборне комисије доц. др Бојан Тубић саоп
штио је резултате гласања.
За чланове Председништва у наредном че
творогодишњем периоду изабрани су:
– за председника:
проф. др Драган Стан ић
– за потпредседнике:
проф. др Бранко Беш лин, др Миодраг
Мат ицк и, проф. мр Ненад Остојић
– за генералног секретара:
проф. др Ђорђе Ђурић
За чланове Управног одбора Матице српске
у наредном четворогодишњем периоду изабра
ни су (36 чланова):
1. Проф. др Бранко Бешлин
2. Доц. др Исидора Бјелаковић
3. Проф. др Ђорђе Бубало
4. Стеван Бугарски
5. Проф. др Мирјана Веселиновић Хофман
6. Проф. др Слободан Владушић
7. Проф. др Славко Гордић
8. Академик Јасмина Грковић-Мејџор
9. Проф. др Јован Делић
10. Проф. др Бранислав Ђурђев
11. Проф. др Ђорђе Ђурић
12. Проф. др Душан Иванић
13. Проф. др Александар Јовановић
14. Доц. др Милош Ковић
15. Академик Светозар Кољевић
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16. Академик Василије Крестић
17. Проф. др Љубомирка Кркљуш
18. Др Бранка Кулић
19. Академик Љубомир Максимовић
20. Проф. др Слободан Марковић
21. Др Миодраг Матицки
22. Проф. др Александар Милановић
23. Др Марко Недић
24. Проф. мр Ненад Остојић
25. Проф. др Слободан Павловић
26. Мр Тијана Палковљевић Бугарски
27. Проф. др Љиљана Пешикан Љуштановић
28. Проф. др Мато Пижурица
29. Проф. др Петар Пијановић
30. Академик Предраг Пипер
31. Проф. др Јован Попов
32. Академик Милорад Радовановић

33. Проф. др Мира Радојевић
34. Проф. др Горана Раичевић
35. Проф. др Драган Станић
36. Доц. др Зорица Хаџић

За чланове Надзорног одбора Матице српске у
наредном четворогодишњем периоду изабрани су
(7 чланова):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

АПЕЛ СКУПШТИНЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ

Проф. др Бранко Баљ
Мр Слободан Кнежевић
Проф. др Вуксан Лакићевић
Јожеф Лимбургер
Мирко Лубурић
Милан Петровић
Јован Чулајевић

паж њу на то да би било неопходно да се убрза
повратак имовине Матице српске и њених заду
жбина. Само одмереном, добро промишљеном
култ урном и нау чном политиком може се обез
бедити да Матица српска и даље успешно обавља
своју драгоцену мисију усмерену ка очувању кул
турног идентитета српског народа и његовог укуп
ног напретка.

Скупштина Матице српске упућује апел Ми
нистарству култ уре и информисања Републике
Србије са захтевом да се укину неоправдане фи
нансијске рестрикције које погађају редовну делат
ност установе.
Изражавамо забринутост због одсуства систем
ског финансирања капиталних пројеката попут
Српске енцик лопедије. Истовремено скрећемо

У Новом Саду, 16. априла 2016. године
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ДАН БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ
Свечаном академијом у Свечаној сали Матице
српске 28. априла 2016. обележен је Дан Библиотеке
Матице српске у присуству великог броја угледних
гостију. Овај дан установљен је на седници Управног
одбора БМС, одржаној 29. децембра 2015. године.
Свечану академију отворио је Епископ бачки
Иринеј, а након тога присутне је поздравио проф.
др Драган Станић, председник Матице српске.
Уследила је беседа о књизи и библиотеци коју је
одржао Селимир Радуловић, управник Библиоте
ке Матице српске. Поводом Дана Библиотеке уста
новљена је и Награда „Златна књига Библиотеке
Матице српске”, чији је први добитник академик
Предраг Пипер, редовни професор универзитета,
водећи српски слависта и библиограф.
Награду је уручио академик Миро Вуксановић,
председник Управног одбора Библиотеке Матице
српске, који је одржао и беседу о добитнику. Затим
се присутнима обратио и академик Предраг Пи
пер. На свечаној академији уручене су и две јуби
ларне зах валнице. Први добитници су Матица
српска, оснивач Библиотеке, која ове године обе
лежава 190 година рада, те најистакнутији српски
библиолог Лаза Чурчић, поводом 90 година живота.
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ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ 
(ДАН ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА)

БРАНКОВЕ НАГРАДЕ 
МАТИЦЕ СРПСКЕ

У Матици српској, 24. маја 2016. године, у окви
ру обележавања Дана словенске писмености, др
Андреј Кузњецов, професор Универзитета из Ни
жњег Новгорода, одржао је предавање „Покршта
вање и ширење ћирилске писмености у Древној
Руси”. Предавање је, по речима др Кузњецова, има
ло за основни циљ да поднесе неку врсту рефера
та о истраживањима руских научника и истражи
вача на тему христијанизације Русије, кроз рева
лоризацију књижевне традиције Ћирила и Мето
дија. Према томе, у излагању нису биле наведене
све чињенице везане за ширење ћирилске посме
ности, већ су приказане најзначајније епизоде, до
гађаји и текстови ћирилске културе у Русији, после
Крштења. Предавање је одржано на руском језику
уз пригодну презентацију превода на видео-биму
(текст је с руског превела Радојка Тмушић Степа
нов). Присутну бројну публику, госте и представ
нике медија поздравио је проф. др Драган Станић,
председник Матице српске, а у музичком делу
програма учествовао је Мушки хор „Свети Сера
фим Саровски” (диригент Божидар Црњански).

У Салону Матице српске, 14. јуна 2016. годи
не, проф. др Драган Станић, председник Мати
це српске, уручио је Бранкове награде Матице
српске за школску 2014/15. годину за дипломске
и семинарске радове. Прва наг рада: Ирен и
Плаовић за рад „Реторичка природа ‘Слова о
светом кнезу Лазару’ непознатог Раваничанина”;
две друге награде: Никол ин и Тут уш за рад
„Симболика биља у ‘Србљаку’” и Натасји Чи
чић за рад „Дигенис Акрита – граничар епског
и романескног”, и три треће награде: Давору
Арнау т у за рад „Хронотоп Босне 1878. у Ан
дрићевом дјелу”, Катарин и Пантовић за рад
„Сувишне жене у романима ‘Сеоска учитељица’
Светолика Ранковића и ‘Нечиста крв’ Борисавa
Станковића” и Светлан и Савић за рад „Ерос
и Танатос у приповеткама српских реалиста
(Милован Глишић, Јанко Веселиновић, Лаза Ла
заревић, Светолик Ранковић, Симо Матавуљ)”.
Записник са састанка Жирија прочитао је проф.
др Радослав Ераковић, члан Жирија, а о награ
ђеним радовима и добитницима говорио је
проф. др Војислав Јелић, члан Жирија. Награ
ђени су прочитали одломке из својих радова.
Додели су присуствовали и проф. др Ивана Жи
ванчевић Секеруш, декан Филозофског факул
тета Универзитета у Новом Саду, ментори на
грађених радова, представник Градског одбора
за културу Града Новог Сада и више професора
Филозофског факултета из Новог Сада.
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НАГРАДЕ ИЗ ЗАДУЖБИНСКИХ ФОНДОВА МАТИЦЕ СРПСКЕ
У Матици српској, 28. јуна 2016. године, свечано
су уручене Награде из задужбинских фондова Ма
тице српске најбољим ђацима и студентима завр
шних година школа и факултета. Награђене уче
нике и студенте с неколико пробраних речи по
здравио је проф. др Драган Станић, председник
Матице српске, а том приликом им је уручио и
пригодне пок лоне. Професор Станић истакао је
значај задужбинарства за историју и развој Матице
српске, а посебно је нагласио и њихов не мали до
принос афирмисању и подстицању младих учени
ка и студената за успешан наставак школовања,
односно стручно и научно усавршавање. Доделу су
обогатиле бројне званице и медији који су с поно
сом поздравили добитнике.

1. Маја Ђорђевић, Гимназија „Лаз а Кос тић”, Нови
Сад
2. Владимир Голушин, Гимназија „Лаза Костић”, Нови
Сад
3. Никола Спасић, Гимназија „Јован Јовановић Змај”,
Нови Сад
4. Гаврило Милићевић, Гимназија „Јов ан Јов ановић
Змај”, Нови Сад
5. Наташа Радовић, Гимназија и економска школа
„Светозар Мил етић”, Србобран
6. Милош Голуб, Гимназија „Свет оз ар Марк ов ић”,
Нови Сад
7. Благоје Прпа, Гимназија „Светозар Марковић”, Нови
Сад
8. Ела Мартич, Економско-трговинска школа, Бечеј
9. Милан Кресовић, Гимназија „Исидора Сек улић”,
Нови Сад
10. Никола Рађеновић, Гимназија „Исидора Секулић”,
Нови Сад
11. Андријана Бајуновић, Гимназија „Исидора Секулић”,
Нови Сад
12. Марија Нешић, Карл ов ачк а гимн азија, Сремски
Карловци
13. Хегедиш Чонгор, Гимназија Бечеј, Бечеј
14. Дејана Илић, Правни факултет, Нови Сад
15. Срђан Панић, Економски факултет, Суботица
16. Растко Сава Јеремић, Медицински факултет, Нови
Сад
17. Ана-Марија Вејновић, Медицински факултет, Нови
Сад
18. Даница Трифуњагић, Филозофски факултет, Нови
Сад
19. Сара Мајсторовић, Филозофски факултет, Нови
Сад
20. Јелена Несторовић, Филозофски факултет, Нови
Сад
21. Ксенија Поповић, Филозофски фак ултет, Нови
Сад
22. Јан Ђемровски, Филозофски факултет, Нови Сад
23. Тања Голић, Филозофски факултет, Нови Сад
24. Оливера Милошевић, Филозофски факултет, Нови
Сад

Добитници награде задужбинских фондова Ма
тице српске за 2016. годину су:
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